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Ata da reunião ordinária nº 04/2016 – CCNH – Coordenação do curso de Licenciatura em
Física
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Ata da 4ª reunião ordinária do curso de Licenciatura em física realizada às dezesseis horas do dia
dez de agosto de dois mil e dezesseis, na sala R601-3 – Bloco A - Campus Santo André . A
reunião foi presidida por Breno Arsioli Moura e contou com a presença dos professores Giselle
Watanabe, José Kenichi Mizukoshi, Lucio Campos Costa, Maria Candida Varone de Morais
Capecchi, Maria Beatriz Fagundes, Marcelo Zanotello. Esteve ausente com justificativa o
representante Técnico Administrativo Leonardo Lira Lima. Estiveram presentes para dar apoio
administrativo à reunião os Assistentes em Administração Raquel de Freitas Silva Cardim e
Rodrigo Espírito Santo da Silva. Informes da Coordenação: 1. GT Docentes: o coordenador
Breno informou que o GT docente foi extinto, cabendo agora à Reitoria criar uma comissão para
realizar um estudo sobre as vagas de docentes da UFABC. Ressaltou também, que a área da
Física teria seis das doze vagas pertencentes ao Centro de Ciências Naturais e Humanas
(CCNH), porém, essas vagas ainda passarão por deliberações. 2. O coordenador Breno informou
que a última resolução aprovada pelo ConsEPE, que suprimiu a resolução 139, pode
comprometer o planejamento de 2017. 3. Decreto n° 8821/2016 em 26 de julho de 2016 – o
coordenador Breno informou que, a partir do decreto nº 8821/2016 publicado pelo ministério da
educação (MEC), a universidade sofrerá prejuízos em sua autonomia funcional, uma vez que,
caberá ao Ministério da Educação promover as nomeações de todos os servidores. Questionado o
que isso mudaria na prática, o professor Breno enfatizou que o MEC desconhece a realidade da
UFABC e, portanto, não supriria as necessidades da instituição. 4. Professor Marcelo Zanotello
informou que foram divulgados os resultados da avaliação dos cursos das licenciaturas da
UFABC e o parecer é favorável à criação das licenciaturas interdisciplinares. Agora a pauta
seguirá para deliberação no ConsUni. 5. O Coordenador Breno informou que a professora
visitante Michele Hidemi Ueno Guimarães rescindiu o contrato e, como consequência, foi
convocada a quarta colocada. 6. O Coordenador Breno comunicou que todas as solicitações
recebidas para matrículas serão atendidas. Ordem do Dia: 1. Aprovação da ata 02/2016: foi
aprovada por unanimidade com alterações pontuais realizadas pelo coordenador Breno que não
alterarão o sentido do documento e correções de nomes dos membros do colegiado. 2. Definição
das atividades para o UFABC para Todos: o coordenador Breno comunicou que recebeu um email da organização do evento UFABC para todos indagando-o se havia alguma solicitação a
fazer e, com isso, abriu o tema para sugestões. Com o uso da palavra, o docente Lúcio Campos
Costa sugeriu um jogo de tabuleiro com perguntas e desafios. Ressaltou a importância de se
problematizar toda a questão do ensino deixando de focar somente aspectos específicos da
Física. Também foram sugeridos oficinas como a tradicional câmara escura e abordagens mais
visuais. Depois, foram definidas as escalas dos colaboradores que ficarão no stand sendo pelo
menos um docente e um discente. 3. Definição de nome para Edital 143/2016 da Reitoria: o
coordenador Breno comunicou que não havia encontrado nenhum nome para sugerir. Explicou o
procedimento do CCNH que determina a indicação de um nome para o edital de redistribuição,
isto é, a obrigatoriedade de passar por uma pré-análise pela coordenação do curso, para assim,
ser deliberado na reunião do conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas (ConCCNH).
Questionado se havia ocorrido uma procura formal, o coordenador Breno comentou que a
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princípio houve uma consulta direta, porém o candidato não se interessou pela proposta . O
professor Lúcio mencionou a dificuldade de um docente com perfil sênior desvincula-se do seu
atual ambiente de trabalho e de pesquisa para iniciar em um outro local. Após ideias similares, os
membros decidiram não indicar nenhum nome para o edital 143. 4. Análise de pedidos de
redistribuição: o coordenador Breno expões os dois pedidos de redistribuição promovidos pelas
docentes Thirza Sorpreso e Graciela Watanabe. Logo após, o coordenador Breno projetou aos
presentes a resolução 01/2014 do ConCCNH a qual consta o procedimento a ser seguido em
relação a redistribuição. Explicou que a coordenação do curso teria que apreciar as solicitações
realizadas e encaminhar para um parecer definitivo na reunião da plenária e, só então, enviar ao
ConCCNH para deliberação. Também enfatizou a inexistência de vagas para o curso de
Licenciatura em Física, bem como a imprevisibilidade sobre as vagas oferecidas pela reitoria.
Esses fatos dificultaram a tomada de decisão, pois, para a coordenação, existe uma incoerência
em se apreciar os pedidos sem haver vagas. Sendo assim, o coordenador Breno comunicou aos
membros que irá se reunir com o diretor do CCNH Ronei Miotto e o coordenador do curso de
bacharelado em Física Adriano Benvenho para conversarem acerca das vagas disponibilizadas
pela UFABC e, desse modo, obter informações concretas para prosseguir com o tema. Assim, o
assunto foi suspenso para próxima reunião da coordenação. 5. Definição dos temas e vagas do
edital de concurso: o coordenador Breno abriu o tema para discussão, porém os presentes
decidiram suspender o assunto por tempo indeterminado. 6. Definição de normas para
credenciamento de docente: o coordenador Breno introduziu o assunto lembrando a necessidade
de se haver uma normatização para os credenciamentos de docentes, exigência essa, conferida à
Direção do CCNH. Apresentou um modelo criado pelo curso de Licenciatura em Química que
poderia servir como referência e abriu para discussão. Assim, levantou-se as preocupações no
âmbito do real benefício que estes credenciamentos trariam ao curso. Após uma densa discussão
e a falta de um direcionamento que levasse o tema para uma definição, o coordenador Breno se
comprometeu a redigir um documento normativo e apresentar na próxima reunião da
coordenação. 7. Análise de pedido de credenciamento no curso: a solicitação de credenciamento
do professor Marco Antônio Bueno Filho foi aprovada por quatro votos, com duas abstenções. 8.
Planejamento 2017: o coordenador Breno apresentou um planejamento de alocação didática para
2017. Comunicou as alterações realizadas no primeiro quadrimestre, que em tese, seguirá o
modelo do PPC antigo e só a partir do segundo quadrimestre de 2017 seria introduzido o PPC
novo. Ressaltou também que a disciplina de Mecânica Geral será oferecida mediante a
necessidade, isto é, caso haja demanda pela disciplina e que as disciplinas de teoria
eletromagnética e princípio de mecânica quântica terão somente uma turma cada. Nada mais
havendo a declarar, o Coordenador Breno deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta
minutos, da qual eu Rodrigo Espirito Santo da Silva, lavrei a presente ata.
Rodrigo Espirito Santo da Silva
Assistente em Administração
Breno Arsioli Moura
Coordenador do curso de Licenciatura em Física

